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Smlouva o upsání akcií nepeněžitým vkladem

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
předloženou Smlouvu o upsání akcií nepeněžitým vkladem mezi městem Hranice a spol.
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého
vkladu dle ust. § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu - nemovité věci ve smyslu ust. § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., se sídlem Šířava
482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675.
2. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem mezi městem
Hranice a spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Zápisu o předání a převzetí předmětu
nepeněžitého vkladu dle ust. § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Prohlášení
o vnesení nepeněžitého vkladu - nemovité věci ve smyslu ust. § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., se
sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675

Předcházející usnesení ve věci:
202/2019 - ZM 9 ze dne 17.10.2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic schválilo usnesením č. 202/2019 - ZM 9 ze dne 17.10.2019
nepeněžitý vklad níže uvedeného infrastrukturního nemovitého majetku, který je ve výlučném
vlastnictví města Hranic formou upsání akcií do základního kapitálu společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov a.s., IČO 476 74 521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02
Přerov (dále jen „VaK Přerov“).
Jedná se o tuto vodárenskou infrastrukturu v majetku města Hranic (dále jen „nepeněžitý
vklad“):
•
Vodovod v ulici Tyršova v místní části Drahotuše z PE SDR 17 dimenze DN 80,
celkové délky 269,3 m, který je uložen na pozemku parc. č. 1918, v k.ú. Drahotuše
•
Kanalizace v ulici Tyršova v místní části Drahotuše z PP SN 10 dimenze DN 250,
celkové délky 82,88 m, která je uložena na pozemcích parc. č. 2801/1, 1918, 2854/6, 1610/4,
v k.ú. Drahotuše
•
Kanalizace v Pivovarské ulici v místní části Drahotuše z materiálu PP dimenze DN
300, délky 109,89 m, z materiálu PVC dimenze DN 250, délky 35,54 m. Součástí kanalizace
jsou 4 kusy kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích parc. č. 205, 198/4,
2917, 2916, 24/1, v k.ú. Drahotuše
Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna Znaleckým posudkem Znaleckého ústavu VEGA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., č. 7760-204/2019 ze dne 20.08.2019 (dále jen „Znalecký
posudek“), zapsaného v seznamu ústavů rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne
25.06.1999, č.j. 234/97-OOD kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s
rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí a trvalých porostů, movitých
věcí, podniků a jejich částí, vkladů do obchodních společností, nehmotného majetku a
cenných papírů ve výši 727 000,- Kč. Město Hranice obdrží za nepeněžitý vklad 727 akcií o
hodnotě 1000 Kč/akcii.
Základní kapitál společnosti VaK Přerov bude navýšen nepeněžitým vkladem po podpisu
Smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem (dále jen „Smlouva“), která byla městu Hranice
doručena dne 08.10.2019 (příloha č. 1). Po podpisu Smlouvy je dále nutno oběma stranami
podepsat Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu (dále jen „Zápis“),
příloha č. 2. Městem Hranice musí být dále podepsáno Prohlášení o vnesení nepeněžitého
vkladu - nemovité věci do majetku společnosti VaK Přerov (dále jen „Prohlášení“), příloha č.
3.
Všechny tyto dokumenty musí být projednány v zastupitelstvu města Hranic, kdy Smlouva
musí být podepsána statutárním zástupcem a předložena společnosti VaK Přerov do
30.11.2019. Do 10 dnů od podpisu Smlouvy je nutno podepsat Zápis a Prohlášení, čímž
dojde k vnesení nepeněžitého vkladu do majetku společnosti VaK Přerov. Uzavření Smlouvy
a vnesení nepeněžitého vkladu lze dle sdělení společnosti VaK Přerov možné provést
současně po předchozí osobní domluvě.
Dne 18.10.2019 byl na úřední desce zveřejněn záměr na realizaci nepeněžitého vkladu a to
po projednání na mimořádné Radě města Hranic, konané dne 17.10.2019, které byl
předložen materiál informující mj. o rozhodnutí představenstva společnosti VaK Přerov o
zvýšení základního kapitálu formou vnesení nepeněžitého vkladu. Rada města byla také
informována o výše uvedených dokumentech (Smlouvě, Zápisu, Prohlášení, Znaleckém
posudku). Po projednání materiálu bylo přijato usnesení č. 697/2019 - RM 22 ze dne
17.10.2019.
Rada Města Hranic usnesením 708/2019 – RM 24 ze dne 04.11.2019 doporučila
Zastupitelstvu Města Hranic schválit předloženou Smlouvu, Zápis a Prohlášení.
Přílohy:
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č.1 - Smlouva o upsání akcií
č.2 - Zápis o předání předmětu
č.3 - Prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu
č.4 - Zanalecký posudek
Přílohy jsou uloženy na elektronickém úložišti workspace
http://workspace.mesto-hranice.cz/share/f0c0d87e9c0c7e7f1b03cc3359d83be1ef14d0e1
heslo: zm2016

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Vladimír Zemek (FO)

6. 11. 2019

bez připomínek

Mgr. Dagmar Chmelařová

7. 11. 2019

bez připomínek

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek

